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Hej Bjuvs Kommun!

För 200 miljoner år sedan var den plats vi idag kallar för nordvästra Skåne ett grunt hav nära
jordens soliga mitt. I dessa ljumma vatten levde bjuvstegocefalen, ett meterlångt groddjur med
simfötter som lurpassade på havsbottnen och livnärde sig på förbisimmande intet ont anande
byten. Vid något tillfälle dog en av artens individer. Kroppen täcktes så småningom av sediment,
och under påverkan av tid och tryck blev den till hårt mineralämne.
Bredvid det döda djuret samlades tjocka lager av växtdelar i en syrefri jättehög som långsamt
pressades samman till stenkol. Men så, för drygt ett halvt sekel sedan, såg bjuvstegocefalen än en
gång dagens ljus i samband med regionens gruvdrift. Och medan fossilen upptogs i forskningens
famn fick stenkolet trakten att blomstra. Små gruvsamhällen växte sig stora och bildade Bjuvs
kommun.
Stegocefalen vilar idag – och in i evigheten – i en arkivlåda på Naturhistoriska Riksmuseets
paleozooologiska (läran om förhistoriskt liv) institution i Stockholm. På 40-talet målade konstnären
Sven Ekblom, med hjälp av vetenskapsmannen Tage Nilsson, en rekonstruktion i tusch som satte
kött, hudstruktur och kontur på fossilets stenben. Den paleontologiska återgivningen hänvisar bakåt
till en verklighet som funnits ”på riktigt”. Men kan man tala om ett Skåne för 200 miljoner år
sedan; kommer groddjuret i gruvan verkligen från Bjuv, och vad händer med gränsdragningar och
definitioner av härkomst när själva kontinentalplattan rör sig?
Härmed doneras konstverket Bjuvstegocefalen – en tredimensionell, bärbar re-rekonstruktion – till
Bjuvs kommuns Kultur- och fritidsnämnd. Jag hoppas att dräkten används i offentliga sammanhang
och på så vis blir en del av den kommunala självbilden. Kanske den kan öppna upp för diskussioner
kring nationell identitet, hemvist och härkomst?
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